
 
TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO 
Oi, meu nome é Camila Frozza, tenho 22 anos e sou natural de Goiânia-Goiás.  
 
Com 5 meses vim para Mato Grosso com os meus pais e eles acabaram fundando a Cooperativa 
Educacional de Campo Verde - COOPERCAMP, onde estudei até meus 14 anos.  
 
Lá me recordo muito bem que no começo dos semestres, estarmos nós e nossos colegas dentro da sala 
e os coordenadores e professores nos explicarem a diferença de uma cooperativa educacional e uma 
escola e introduzirem o cooperativismo em nossa vida com revistinhas HQ.  
 
Mais tarde, o meu pai junto com mais 19 produtores, fundaram a COOPERFIBRA que é uma Cooperativa 
dos produtores de algodão que tem na cidade de Campo Verde. Essa cooperativa é importante na 
minha vida porque ela incentiva a inserção dos jovens no agronegócio e no cooperativismo, e incentiva a 
família junto. Sempre a família.  
 
Um pouco mais tarde, os meus pais resolveram produzir leite e trouxeram umas vacas que nós tínhamos 
em Goiás e começamos nossa produção de leite e toda a nossa produção é enviada para uma 
cooperativa na cidade de Juscimeira/MT, a COMAJUL. Essa cooperativa foi fundada pelo padre João, que 
é importante para nós porque ele casou meus pais e batizou a minha irmã.  
 
Um pouco mais tarde, em 2019, a COOPERFIBRA junto com a COMAJUL, incentivaram para que eu e 
minha irmã a começássemos o curso superior em cooperativismo no I.COOP, onde eu vou me formar 
neste ano, no meio do ano. Esse curso abriu a minha mente para várias possibilidades, para inserção de 
jovens dentro do cooperativismo, para dar uma mudada e inovada dentro do cooperativismo, inserindo 
sempre os jovens nas nossas cooperativas. Principalmente na COOPERFIBRA e na COMAJUL, que é onde 
eu participo mais. 
 
 
 
 
 
TRANSLATION OF THE VIDEO TRANSCRIPTION  
Hi, my name is Camila Frozza, I'm 22 years old and I'm from Goiânia-Goiás.  
 
At the age of 5 months, I came to Mato Grosso with my parents, and they ended up founding the 
Educational Cooperative of Campo Verde - COOPERCAMP, where I studied until I was 14 years old.  
 
There I remember very well that at the beginning of the semesters, we and our colleagues were in the 
room and the coordinators and teachers explained to us the difference between an educational 
cooperative and a school,  and introduced cooperatives into our lives with comic books.  
 
Later, my father, together with 19 other producers, founded COOPERFIBRA, which is a cooperative of 
cotton producers in the city of Campo Verde. This cooperative is important in my life because it 
encourages the inclusion of young people in agribusiness and cooperatives, and encourages the family 
to stay together. Always the family.  
 



A little later, my parents decided to produce milk and brought some cows that we had in Goiás and we 
started our milk production and all our production is sent to a cooperative in the city of Juscimeira / MT, 
COMAJUL. This cooperative was founded by Father João, who is important to us because he married my 
parents and baptized my sister.  
 
A little later, in 2019, COOPERFIBRA, together with COMAJUL, encouraged me and my sister to start a 
higher education course in cooperativism at I.COOP, where I am going to graduate this year, in the 
middle of the year. This course opened my mind to several possibilities, for the inclusion of young 
people into cooperatives, to change and innovate within cooperatives, always including young people 
into our cooperatives. Especially at COOPERFIBRA and COMAJUL, which is where I participate most 


